หนวยที่ 7
อินเทอรเน็ต

หัวเรื่อง
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ความหมายของอินเทอรเน็ต
พัฒนาการของอินเทอรเน็ต
ชื่อและเลขที่อยูไอพี
การประยุกตใชงานอินเทอรเน็ต
เบราวเซอร
สืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต
อินเทอรเน็ตกับผลกระทบตอสังคมไทย

แนวคิด
1. อินเทอรเน็ต (Internet) มาจากคําวา Inter Connection Network หมายถึง เครือขาย
ของเครือขายคอมพิวเตอรระบบตางๆที่เชื่อมโยงกันโดยอาศัยโครงสรางระบบสื่อสารโทรคมนาคม
เปนตัวกลาง ลักษณะของระบบอินเทอรเน็ตเปนเสมือนใยแมงมุมที่ครอบคลุมทั่วโลก เครือขาย
เหลานี้เชื่อมเขาหากันภายใตกฎเกณฑที่เปนมาตรฐานเดียวกัน (Protocol) จนเปนเครือขายขนาด
ใหญ โดยใชมาตรฐานการเชื่อมตอเดียวกันทั้งหมดเรียกวา "ทีซีพี/ไอพี" ทําใหเครื่องคอมพิวเตอร
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2. อินเทอรเน็ตเปนเครือขายทีพ่ ัฒนามาจากอารพาเน็ต (ARPAnet) ซึ่งเปนเครือขาย
ทดลองที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนงานวิจัยทางดานทหารที่มผี ลมาจากสงครามเย็นระหวางกลุมประเทศ
ในคายคอมมิวนิสตกับคายเสรีประชาธิปไตย อารพาเน็ตประสบความสําเร็จกลายเปนเครือขายที่
ใชงานไดจริง จึงขยายเครือขายและเปดการเชื่อมตอกับเครือขายอื่นโดยใชเกณฑวิธหี รือโพรโทคอล
ซึ่งก็คือโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี(TCP/IP) ที่รูจักกันในปจจุบัน และไดกําหนดใหเครื่องคอมพิวเตอร
ทุกเครื่องที่ตออินเทอรเน็ตใชโพรโทคอลนี้
3. ชื่อและเลขที่อยูไอพี คอมพิวเตอรทุกเครื่องที่ตออยูบนอินเทอรเน็ต จะมีเลขที่อยู IP
(IP Address) ที่ไมซ้ํากัน เลขที่อยู IP นี้ ไดรับการกําหนดเปนกฎเกณฑ ใหแตละองคกรนําไป
ปฏิบัติ เพื่อใหระบบการเรียกชื่องายขึ้นและการบริหารเครือขายทําไดดีจึงมีการกําหนดชื่อแทน
เลขที่อยู IP เรียกวา ชื่อโดเมน
4. การประยุกตใชงานอินเทอรเน็ต เมื่อเครือขายอินเทอรเน็ตเชื่อมโยงเครือขายกัน
ทั่วโลก การเชื่อมโยงเครือขายอินเทอรเน็ตทําใหโลกไรพรมแดน ขอมูลขาวสารตางๆ สามารถ
สื่อสารถึงกันไดอยางรวดเร็ว จึงมีผูใชงานบนเครือขายนี้จํานวนมาก เชน ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
การโอนยายแฟมขอมูลระหวางกัน การเรียกคนขอมูลขาวสาร การสนทนาบนเครือขาย เปนตน
5. เบราวเซอร เปนโปรแกรมที่อานเอกสารมาแสดงบนจอภาพ โปรแกรมเบราวเซอร
ทํางานโดยใชโพรโทคอลพิเศษ เรียกวา เอชทีทีพี ในการติดตอขอขอมูลจากตัวบริการเว็บ
(web server) และแสดงขอมูลตามรูปแบบรหัสของภาษาเอชทีเอ็มแอล
6. อิ น เทอร เ น็ ต เปรี ย บเสมื อ นห อ งสมุ ด ขนาดใหญ ที่ มี ข อ มู ล อยู อ ย า งหลากหลายมี
โปรแกรมคนหาทําหนาที่เปนเหมือนดัชนีชวยในการคนหา เปนแหลงเผยแพรความรูและขาวสาร
ต า ง ๆ ข อ มู ล ในอิ น เทอร เ น็ ต มี ทั้ ง ข อ มู ล ที่ เ ป น ประโยชน แ ละโทษ ดั ง นั้ น การใช ข อ มู ล ทาง
อินเทอรเน็ตจําเปนตองใชอยางระมัดระวัง
7. แนวโนมของการเผยแพรขอ มูลผานทางอินเทอรเน็ตในปจจุบันมีมากยิ่งขึ้นและมี
รูปแบบที่หลากหลาย การใชอินเทอรเน็ตมีผลกระทบทั้งดานบวกและลบ ฉะนั้นการใชอินเทอรเน็ต
ตองพิจารณาอยางถี่ถวนและใชอยางมีวิจารณญาณ
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จุดประสงคการเรียนรู
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

บอกความหมายของอินเทอรเน็ตได
อธิบายพัฒนาการของอินเทอรเน็ตได
อธิบายชื่อและเลขที่อยูไอพีได
อธิบายการประยุกตใชงานอินเทอรเน็ตได
บอกความหมายของเบราวเซอรได
สืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ตได
บอกผลกระทบทางบวกและทางลบจากอินเทอรเน็ตได
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (กอนเรียน)
หนวยที่ 7 เรื่องอินเทอรเน็ต
คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว แลวทําเครื่องหมาย (X)
ลงในกระดาษคําตอบ
1. อินเทอรเน็ต หมายถึง
ก. เครือขายที่มีเจาของ
ข. เครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมครอบคลุมไปทั่วโลก
ค. เครือขายขนาดเล็ก
ง. ขอ ก และ ข ถูก
2. อินเทอรเน็ตเปนเครือขายทีพ่ ัฒนามาจากอะไร
ก. อารพาเน็ต
ข. ดารพา
ค. โพรโทคอล
ง. ทีซีพี/ไอพี
3. อินเทอรเน็ตเปนเครือขายทีพ่ ัฒนามาจากประเทศใด
ก. ฝรั่งเศส
ข. เยอรมัน
ค. อเมริกา
ง. ญี่ปุน
4. ประเทศไทยเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ตตัง้ แตป พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. 2530
ข. พ.ศ. 2532
ค. พ.ศ. 2535
ง. พ.ศ. 2540
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5. ขอใดกลาวถึงโพรโทคอลไดถูกตอง
ก. ทําใหเครื่องสง- เครื่องรับขอมูลเขาใจตรงกัน
ข. มาตรฐานในการสงขอมูลจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึง่
ค. ขอตกลงที่กําหนดขึ้นในการรับ-สงขอมูลผานสื่อกลาง
ง. ถูกทุกขอ
6. โดเมน หมายถึง
ก. การกําหนดชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร
ข. การกําหนดชื่อแทนเลขที่ไอพี
ค. การกําหนดรหัสผานอินเทอรเน็ต
ง. การกําหนดชื่อเว็บไซด
7. IP address ขอใดกลาวไดถูกตอง
ก. คอมพิวเตอรทกุ เครื่องบนอินเทอรเน็ตตองมีเลขที่อยูไอพี
ข. เลขที่อยูไอพีไมซ้ํากัน
ค. การกําหนดเปนกฎเกณฑในการนําไปปฏิบัติ
ง. ถูกทุกขอ
8. ขอใดเปนการตั้งชื่อโดเมนทีถ่ ูกตอง
ก. www.stv.ac.th
ข. www.Google.co.th
ค. www.hotmail.co.th
ง. ถูกทุกขอ
9. www. stv.ac.th คําวา ac หมายถึง
ก. ประเทศไทย
ข. ชื่อเครื่อง
ค. สถาบันการศึกษา
ง. หนวยงานเอกชน
10. www.gsb.or.th คําวา or หมายถึง
ก. สถาบันการศึกษา
ข. หนวยงานทหาร
ค. หนวยงานทีไ่ มแสวงผลกําไร
ง. หนวยงานเอกชน
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11. จากขอ 10 คําวา th หมายถึง
ก. ประเทศไทย
ข. ชื่อเครื่อง
ค. สถาบันการศึกษา
ง. หนวยงานเอกชน
12. ขอใดเปนบริการทางอินเทอรเน็ต
ก. การเรียกคนขอมูลขาวสาร
ข. การโอนแฟมขอมูลระหวางกัน
ค. การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ง. ถูกทุกขอ
13. ขอใดเปนที่อยูข องการรับ-สงอีเมลที่ถูกตอง
ก. www.stv.ac.
ข. Ting.com
ค. ting@hotmail.com
ง. ting -1234.com
14. เบราวเซอร ที่นิยมใชในการใชงานอินเทอรเน็ต
ก. Internet Explorer.
ข. Html.
ค. http.
ง. www.
15. World Wide Web หมายถึง
ก. เครือขายที่ครอบคลุมทั่วโลก
ข. เครือขายที่เชื่อมโยงในประเทศ
ค. เครือขายที่เชื่อมโยงในองคกร
ง. เครือขายที่เชื่อมโยงในทองถิน่
16. การคนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต เปนการประยุกตใชอนิ เทอรเน็ตในดานใด
ก. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
ข. การโอนยายแฟมขอมูล
ค. การเรียกคนขอมูลขาวสาร
ง. การสนทนาบนเครือขาย
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17. การสนทนากันแบบทันทีทนั ใดบนจอภาพ ตรงกับขอใด
ก. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
ข. การสนทนาบนเครือขาย
ค. การโอนยายแฟมขอมูล
ง. การเรียกคนขอมูลขาวสาร
18. ประโยชนของอินเทอรเน็ต
ก. ไดขอมูลที่เปนประโยชนและทันสมัย
ข. สะดวกและรวดเร็ว
ค. ไมมีขอจํากัดเวลาในการใช
ง. ถูกทุกขอ
19. โทษของอินเทอรเน็ต
ก. ผูใชมีความรอบรูในทุก ๆ ดาน
ข. ความสัมพันธระหวางบุคคลเสื่อมถอย
ค. มีเพื่อนในทุกกลุมสาขาอาชีพ
ง. ถูกทุกขอ
20. ขอใดไมควรปฏิบัติในการใชงานอินเทอรเน็ต
ก. สงขอมูลที่ติดไวรัสคอมพิวเตอร
ข. ใชบริการซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ต
ค. สงขอมูลที่เปนประโยชนไปใหเพื่อนที่ญี่ปุน
ง. สมัครงานทางอินเทอรเน็ต
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สาระการเรียนรู / เนื้อหา
1. ความหมายของอินเทอรเน็ต
อินเทอรเน็ต คือเครือขายคอมพิวเตอรที่เชือ่ มตอกันเปนจํานวนมากครอบคลุม
ไปทั่วโลก โดยอาศัยโครงสรางระบบสื่อสารโทรคมนาคมเปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยนขอมูล
มีการประยุกตใชงานหลากหลายรูปแบบ อินเทอรเน็ตเปนทั้งเครือขายของคอมพิวเตอร และ
เครือขายของเครือขาย เพราะอินเทอรเน็ตประกอบดวยเครือขายยอยเปนจํานวนมากตอเชื่อม
เขาดวยกันภายใตมาตรฐานเดียวกันจนเปนสังคมเครือขายขนาดใหญ อินเทอรเน็ตเปนเครือขาย
สาธารณะที่ไมมผี ูใดเปนเจาของ ทําใหการเขาสูเครือขายเปนไปไดอยางเสรีภายใตกฎเกณฑบาง
ประการที่กําหนดขึ้น เพื่อไมใหเกิดความสับสนและวุน วายจากการเชื่อมตอจากเครือขายทั่วโลก
อินเทอรเน็ต (Internet) คือ เครือขายนานาชาติ ที่เกิดจากเครือขายเล็กๆ มากมาย
รวมเปนเครือขายเดียวกันทัง้ โลก หรือทั้งจักรวาล
อินเทอรเน็ต (Internet) คือ เครือขายสื่อสาร ซึ่งเชื่อมโยงกันระหวางคอมพิวเตอร
ทั้งหมดที่ตองการเขามาในเครือขาย
อินเทอรเน็ต (Internet) คือ การเชื่อมตอกันระหวางเครือขาย
อินเทอรเน็ต (Internet) คือ เครือขายของเครือขาย (Anetwork of network)
สําหรับคําวา Internet หากแยกศัพทจะไดออกมา 2 คํา คือ คําวา Inter และคําวา net ซึ่ง
Inter หมายถึง ระหวางหรือทามกลาง และคําวา Net มาจากคําวา Network หรือเครือขาย เมื่อนํา
ความหมายของทั้ง 2 คํามารวมกัน จึงแปลไดวาการเชื่อมตอกันระหวางเครือขาย
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สรุป อินเทอรเน็ต (Internet) คือ เครือขายคอมพิวเตอรที่มีขนาดใหญที่สุด เกิดขึ้นจาก
ระบบเครือขายคอมพิวเตอรเล็ก ๆ รวมกันเปนระบบเครือขายใหญเพื่อใชในการติดตอสื่อสาร
แลกเปลี่ยนขอมูลกันทั่วโลก

2. พัฒนาการของอินเทอรเน็ต
อินเทอรเน็ตเปนเครือขายที่พัฒนามาจากอารพาเน็ต (ARPAnet) ซึ่งเปนเครือขาย
คอมพิวเตอรภายใตความรับผิดชอบของหนวยงานโครงการวิจัยขั้นสูงในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ของประเทศสหรัฐอเมริกา อารพาเน็ตเปนเครือขายทดลองที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนงานวิจัยทางดาน
ทหารที่มีผลมาจากสงครามเย็นระหวางกลุมประเทศในคายคอมมิวนิสตกับคายเสรีประชาธิปไตย
โครงการอารพาเน็ตไดริเริ่มขึ้นและดําเนินการมาเปนลําดับ มีการเชื่อมตอคอมพิวเตอร
ถึงกันเปนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2512 โดยใชมินิคอมพิวเตอรเปนเครื่องคอมพิวเตอรแมขาย (host)
และมีเครื่องคอมพิวเตอรที่ใชระบบปฏิบัติการตางกันและอยูในสถานที่4แหงคือ
1. มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียที่ลอสแอนเจลิส
2. สถาบันวิจัยสแตนฟอรด
3. มหาวิทยาลัยแคลิฟอรเนียที่ซานตาบารบารา
4. มหาวิทยาลัยยูทาห
5. อารพาเน็ตเปนเครือขายที่ประสบความสําเร็จอยางมาก ทําใหมีหนวยงานอีกหลาย
แหงเชื่อมตอเพิ่มมากขึ้น ทําใหอารพาเน็ตกลายเปนเครือขายที่ใชงานไดจริง หนวยงานอารพาเน็ต
การปรับปรุงใหม ในป พ.ศ. 2515 และเรียกชื่อใหมวา ดารพา (Defense Advanced Research
ProjectAgency : DARPA)
เครือขายอารพาเน็ตนั้นไดมแี ผนการขยายเครือขายและเปดการเชื่อมตอกับเครือขายอืน่
โดยใชเกณฑวธิ ี หรือโพรโทคอล ซึ่งก็คือโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี (Transmission Control Protocol/
Internet Protocol : TCP/IP) ที่รูจักกันในปจจุบัน และไดกําหนดใหเครื่องคอมพิวเตอรทุกเครื่องที่
ตองการตออินเทอรเน็ตใชโพรโทคอลนี้ในปพ.ศ.2526
ในปลายป พ.ศ. 2526
อารพาเน็ตไดแบงออกเปนสองเครือขายคือ เครือขายวิจัย
(ARPAnet) และเครือขายของกองทัพ (MILNET) โดยในชวงตนนั้นเครือขายทั้งสองเปนเครือขาย
แกนหลักสําคัญภายในทวีปอเมริกาเหนือ และในชวงเวลาตอมาหนวยงานหลักของสหรัฐที่มี
เครือขายที่ใชโพรโทคอลทีซีพี/ไอพี (TCP/IP) เชื่อมตอเขามา เชน เอ็นเอฟเอสเน็ต (NFSNet) และ
เครือขายของนาซา ทําใหมีการปรับเปลี่ยนชื่อจาก อารพา เปนเฟเดอรัล รีเสิรช อินเทอรเน็ต และ
เปลี่ยนไปเปน ทีซีพี/ไอพี อินเทอรเน็ต จนกระทั่งเปนอินเทอรเน็ตในปจจุบัน
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รูปที่ 7.1 แสดงเครือขายอินเทอรเน็ต
(ที่มา : http://www.thaigoodview.com/library/teachershow/lopburi/pornthip_t/
computer/sec04p03.html)
สําหรับประเทศไทย เริ่มเชื่อมโยงเขาสูระบบอินเทอรเน็ตตั้งแตป พ.ศ. 2532 โดย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทรตอเชื่อมโยงเพื่อสงไปรษณียอิเล็กทรอนิกสกับประเทศออสเตรเลีย
ซึ่งทําใหระบบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเชื่อมกับอินเทอรเน็ตเปนครั้งแรก ในชวงระยะเวลาเดียวกัน
นี้ ก ระทรวงวิ ท ยาศาสตร เ ทคโนโลยี แ ละสิ่ ง แวดล อ ม โดยศู น ย เ ทคโนโลยี อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส แ ละ
คอมพิวเตอรแหงชาติไดมีโครงการที่จะเชื่อมโยงเครือขายคอมพิวเตอรระหวางมหาวิทยาลัยขึ้น
เครือขายคอมพิวเตอรระหวางมหาวิทยาลัยในประเทศไทยก็คอยๆ พัฒนาขึ้น

3. ชื่อและเลขที่อยูไอพี
คอมพิวเตอรทุกเครื่องที่ตออยูบนอินเทอรเน็ตจะมีเลขที่อยูไอพี (IP address) และแตละ
เครื่องทั่วโลกจะตองมีเลขที่อยูไอพีไมซ้ํากัน เลขที่อยูไอพีนี้จะไดรับการกําหนดเปนกฎเกณฑให
แตละองคกรนําไปปฏิบัติ เพื่อใหระบบการเรียกชื่องายขึ้นและการบริหารเครือขายทําไดดี จึงมีการ
กําหนดชื่อแทนเลขที่อยูไอพี เรียกวา โดเมน โดยจะมีการตั้งชื่อสําหรับเครื่องคอมพิวเตอรแตละ
เครื่องที่อยูบนเครือขาย
ตัวอยาง เชน ipst.ac.th ซึ่งใชแทนเลขที่อยูไอพี 203.108.2.71 การกําหนดใหมีการ
ใชระบบชื่อโดเมนมีการกําหนดรูปแบบเปนลําดับชั้น เชน ipst.ac.th
ระดับที่หนึ่ง th หมายถึง ประเทศไทย
ระดับที่สอง ac หมายถึง หนวยงานสถาบันการศึกษา
ระดับที่สาม ipst หมายถึง ชื่อเครื่อง
ในการติดตอกับผูใชบนเครื่องคอมพิวเตอรใดบนเครือขาย จะใชชื่อผูใชของผูนั้นตาม
ดวยชื่อเครื่อง แตคั่นดวยเครื่องหมาย @ เชน ถาตองการติดตอกับผูใชชื่อ apirak บนเครื่อง
ipst.ac.th ก็ใชที่อยูดังนี้ apirak@ipst.ac.th
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ตัวอยาง การแทนหมายเลขไอพี 203.155.98.33 ดวย bc.siamu.ac.th ชื่อโดเมนนี้
ประกอบดวย ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร ชื่อเครือขายทองถิ่น ชื่อโดเมนยอย และชื่อโดเมน

รูปที่ 7.2 แสดงตัวอยาง IP address และโดเมนเนม
(ที่มา: http://www.sa.ac.th/elearning/index75.htm)
ตารางที่ 7.1 แสดงชื่อโดเมนแทนประเภทขององคการ

ตารางที่ 7.2 แสดงชื่อโดเมนแทนประเทศ
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ตารางที่ 7.3 ชื่อโดเมนยอยแทนประเภทขององคกร

(ที่มา: http://www.sa.ac.th/elearning/index75.htm)

4. การประยุกตใชงานอินเทอรเน็ต
เมื่อเครือขายอินเทอรเน็ตเชื่อมโยงเครือขายทั่วโลกใหสามารถติดตอถึงกันไดหมด
จนกลายเปนเครือขายของโลก ดังนั้นจึงมีผูใชงานบนเครือขายนี้จํานวนมาก การใชงานเหลานี้
เปนสิ่งที่กําลังไดรับการกลาวถึงกันทัว่ ไป เพราะการเชื่อมโยงเครือขายอินเทอรเน็ตทําใหโลกไร
พรมแดน ขอมูลขาวสารตางๆ สามารถสื่อสารถึงกันไดอยางรวดเร็ว ตัวอยางการใชงานบน
อินเทอรเน็ตทีจ่ ะกลาวถึงมีดงั นี้
1) ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail : E-mail) เปนการสงขอความติดตอกัน
ระหวางบุคคลกับบุคคลหรือกลุมบุคคลก็ได หากเปรียบเทียบไปรษณียอิเล็กทรอนิกสกับไปรษณีย
ธรรมดา จะพบวาโดยหลักการนั้นไมแตกตางกันมากนัก ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเปลี่ยนบุรุษไปรษณีย
ใหเปนโปรแกรม เปลี่ยนเสนทางเปนระบบเครือขาย และเปลี่ยนรูปแบบการจาหนาซองจดหมาย
ใหเปนการจาหนาแบบอางอิงระบบอิเล็กทรอนิกสโดยใชที่อยูของไปรษณียอ เิ ล็กทรอนิกส
(email address) การสงจดหมายอิเล็กทรอนิกสนั้นมีรูปแบบที่งาย สะดวก และรวดเร็ว หากตอง
การสงขอความถึงใครก็สามารถเขียนเปนเอกสาร แลวจาหนาซองที่อยูข องผูรับ ระบบจะนําสงให
ทันทีอยางรวดเร็ว
ลักษณะของทีอ่ ยูจะเปนชื่อรหัสผูใชและชือ่ เครื่องประกอบกันเชน sombat@ipst.ac.th
การติดตอบนอินเทอรเน็ตนี้ ระบบจะหาตําแหนงใหเองโดยอัตโนมัติ และนําสงไปยังปลายทางได
อยางถูกตอง การรับสงไปรษณียอเิ ล็กทรอนิกสกําลังเปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย
ปจจุบันขอมูลที่สงผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกสนั้นเปนขอมูลแบบใดก็ไดที่อยูในรูปแบบ
ของดิจิตอล (digital) และสามารถใชภาษาอะไรก็ได
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รูปที่ 7.3 แสดงหนาตางการสง E-mail ดวย Yahoo และ Hotmail
(ที่มา: http://58.136.112.176/elearning/mod/resource/view.php?id=2607)
2) การโอนยายแฟมขอมูลระหวางกัน (File Transfer Protocol : FTP) เปนระบบที่ทาํ
ใหผูใชสามารถรับสงแฟมขอมูลระหวางกันหรือมีสถานีใหบริการเก็บแฟมขอมูลที่อยูในที่ตางๆ
และใหบริการ ผูใชสามารถเขาไปคัดเลือกนําแฟมขอมูลมาใชประโยชนได เชน โปรแกรม
cuteFTP โปรแกรม wsFTP เปนตน

รูปที่ 7.4 แสดงหนาตางโปรแกรม cuteFTP
(ที่มา : http://www.ibiznetwork.com/manual/how-to-ftp)
3) การใชเครือ่ งคอมพิวเตอรในที่หางไกล (telnet) การเชื่อมโยงคอมพิวเตอรเขากับ
เครือขาย ทําใหเราสามารถติดตอเครื่องคอมพิวเตอรที่เปนสถานีบริการในที่หางไกลได ถาสถานี
บริการนั้นยินยอม ทําใหผใู ชสามารถนําขอมูลไปประมวลผลยังเครื่องคอมพิวเตอรที่อยูใน
เครือขาย เชน นักเรียนในประเทศไทยสงโปรแกรมไปประมวลผลที่เครื่องคอมพิวเตอรที่ตั้งอยูที่
บริษัทในประเทศญี่ปุนผานทางระบบเครือขายโดยไมตอ งเดินทางไปเอง
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รูปที่ 7.5 แสดงหนาตางโปรแกรม Telnet
(ที่มา: http://58.136.112.176/elearning/mod/resource/view.php?id=2607)
4) การเรียกคนขอมูลขาวสาร(search engine) ปจจุบันมีฐานขอมูลขาวสารที่เก็บไวให
ใชงานจํานวนมาก ฐานขอมูลบางแหงเก็บขอมูลในรูปสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสที่ผูใชสามารถเรียกอาน
หรือนํามาพิมพ ฐานขอมูลนี้จึงมีลักษณะเหมือนเปนหองสมุดขนาดใหญอยูภายในเครือขายที่สามารถ
คนหาขอมูลใดๆ ก็ได ฐานขอมูลในลักษณะนี้เรียกวา เวิลดไวดเว็บ (World Wide Web : WWW)
ซึ่งเปนฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก

รูปที่ 7.6 แสดง WWW ที่ใชในการ search engine
(ที่มา: http://58.136.112.176/elearning/mod/resource/view.php?id=2607)
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ตัวอยางเวิลดไวดเว็บ ที่ชวยในการสืบคนขอมูล
http://www.google.co.th/
http://search.lycos.com/
http://www.excite.com/
http://search.msn.com/

http://www.yahoo.com
http://www.teoma.com/
http://www.altavista.com/
http://www.overture.com/

ตัวอยางสารานุกรม
http://www.britannica.com/
http://www.m-w.com/
http://dictionary.reference.com/
5) การอานจากกลุมขาว (usenet) ภายในอินเทอรเน็ตมีกลุมขาวเปนกลุมๆ แยกตาม
ความสนใจ แตละกลุมขาวอนุญาตใหผูใชอินเทอรเน็ตสงขอความไปได และหากผูใ ดตองการ
เขียนโตตอบก็สามารถเขียนตอบได กลุมขาวนี้จึงแพรหลายและกระจายขาวไดรวดเร็ว

รูปที่ 7.7 แสดงหนาตาง usenet
(ที่มา:สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)
6) การสนทนาบนเครือขาย (chat) เมื่อเครือขายอินเทอรเน็ตเชื่อมตอถึงกันได ทัว่ โลก
ผูใชจึงสามารถใชเครือขายอินเทอรเน็ตเปนตัวกลางในการติดตอสนทนากันได ในยุคแรกใชวิธีการ
สนทนากันดวยตัวหนังสือเพือ่ โตตอบกันแบบทันทีทันใดบนจอภาพ ตอมามีผูพัฒนาใหใชเสียงได
จนถึงปจจุบัน ระบบสื่อสารขอมูลมีความเร็วพอ สามารถสนทนาโดยที่เห็นหนากันและกันบน
จอภาพได
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รูปที่ 7.8 แสดงหนาตางโปรแกรมที่ใชในการสนทนาบนเครือขาย
(ที่มา: http://www.krufon.pongppk.ac.th/net1/apply.htm)
7) การบริการสถานีวิทยุและโทรทัศนบนเครือขาย เปนการประยุกตเพื่อใหเห็นวาเปน
สิ่งที่เกิดขึ้นได ปจจุบันมีผูตงั้ สถานีวิทยุบนเครือขายอินเทอรเน็ตหลายรอยสถานีผูใชสามารถ
เลือกสถานีที่ตองการและไดยินเสียงเหมือนการเปดฟงวิทยุ ขณะเดียวกันก็มกี ารสงกระจายภาพวีดี
ทัศนบนเครือขายดวย แตปญหายังอยูทคี่ วามเร็วของเครือขายที่ยังไมสามารถรองรับการสงขอมูล
จํานวนมาก ทําใหคุณภาพของภาพวีดีทศั นยังไมดีเทาที่ควร
ตัวอยางการบริการโทรทัศนบนเครือขาย
http://www.ewtn.com/
http://www.dlf.ac.th/
http://www.itv.co.th/
http://www.ch7.com/
http://www.cnn.com/TECH/
http://www.cctv.com/default.shtml
http://mega-channel.com/
8) การบริการบนอินเทอรเน็ต ปจจุบันมีการใหบริการบนอินเทอรเน็ตเกิดขึ้นมากมาย
โดยผูใชสามารถใชบริการโดยอยูทไี่ หนก็ได ซึ่งไมตองเสียเวลาในการเดินทาง การบริการบน
อินเทอรเน็ตมีทั้งเผยแพรขาวสาร ความรู ซื้อขายสินคา ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร
ชวยสอน และบริการอื่นๆ ซึ่งการใหบริการเหลานี้ผูใชสามารถโตตอบได
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รูปที่ 7.9 แสดงหนาตางโปรแกรมสําหรับการบริการชําระภาษีบนอินเอรเน็ต
(ที่มา : สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

5. เบราวเซอร (browser)
หากกลาวถึงการทองอินเทอรเน็ต สิ่งพื้นฐานที่มีความจําเปนและมีความใกลชิดกับ
ผูใชมากที่สุดก็คือ เบราวเซอร (browser)
เบราวเซอรเปนโปรแกรมทีอ่ านเอกสารมาแสดงบนจอภาพ โปรแกรมเบราวเซอรทํางาน
โดยใชโพรโทคอลพิเศษเรียกวาเอชทีทีพี (HyperText Transport Protocol:HTTP) ในการติดตอขอ
ขอมูลจากตัวบริการเว็บ (web server) และแสดงขอมูลตามรูปแบบรหัสของภาษาเอชทีเอ็มแอล
(HyperText Markup Language : HTML)
Browser เปนเครื่องมือที่ชวยใหสามารถทองเที่ยวไปในโลกอินเทอรเน็ตไดอยางไร
พรมแดน นอกจากนี้ Browser ยังชวยอํานวยความสะดวกในการเยีย่ มชมเว็บไซตตางๆ ซึ่งในขณะ
นี้บริษัทผลิตซอฟแวรแขงขันกันในการผลิต Browser เพื่อสรางความพึงพอใจใหแกผูใชใหมาก
ที่สุด หนาตาของ Browser จะแตกตางกันไปตามแตการออกแบบการใชงานของแตละบริษัท
Browser ที่เปนที่นิยมของผูใ ชอินเทอรเน็ต คือ Internet Explorer และ Nescape Navigato สําหรับ
โปรแกรมเบราวเซอรภาษไทยก็มี เชน ไทยเบราวเซอร ,ปลาวาฬ ฯ
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รูปที่ 7.10 แสดงหนาตางโปรแกรม Nescape Navigato
(ที่มา : สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี)

6. สืบคนขอมูลจากอินเทอรเน็ต
หากเปรียบอินเทอรเน็ตเปนหองสมุดแลว ก็คงเปนหองสมุดขนาดใหญที่มีขอมูลอยู
อยางหลากหลายและมีโปรแกรมคนหาทําหนาที่เปนเหมือนกับดัชนีชวยในการคนหา ขอมูล
การศึก ษาในประเทศไทยนั้น มี หลายหนวยงานไดทําโครงการสรางแหล งขอมูลความรูเพื่อ ใช
ประโยชนรวมกัน เชน สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ไดจัดทําเว็บไซด
สําหรับครูผูสอนหรือนักเรียนที่สนใจศึกษาความรูในวิชาฟสิกส เคมี ชีววิทยา คณิตศาสตรและ
คอมพิวเตอร ทั้งยังเผยแพรความรูและขาวสารสําหรับการอบรมตางๆ ทั้งนี้มีทั้งเรื่องราวตางๆ ที่
เปนวิชาการทั้งในและนอกตําราเรียน รวมถึงเรื่องราวที่นาสนใจอีกดวย
ตัวอยางเวิลดไวดเว็บ ที่มีบริการหองสมุด
http://kanchanapisek.or.th/(1)
http://kanchanapisek.or.th/(2)
http://www.school.net.th/
http://dharma.school.net.th/
http://www.vcharkarn.com/
http://www.dlf.ac.th
อยางไรก็ ตามขอมูลในอิ นเทอรเ น็ตนั้ นมีมากทั้งขอมูลที่ถูกตองเปน ประโยชนและ
ขอมูลที่ไมถูกตองและอาจเปนภัยตอสังคมหรือผูอื่นก็เปนได ดังนั้นการใชขอมูลจากอินเทอรเน็ต
นั้นจําเปนตองพิจารณาความเหมาะสมและถูกตอง โดยตองเปรียบเทียบขอมูลจากหลายๆแหลง
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7. อินเทอรเน็ตกับผลกระทบตอสังคมไทย
อินเทอรเน็ตเริม่ เขามาเปนสวนหนึ่งของสังคมไทย ดังจะเห็นไดจากหนังสือพิมพ
วารสาร รายการทางโทรทัศน และวิทยุตา ง ๆ ไดนําเรื่องของอินเทอรเน็ตเปนสวนหนึ่งของเนื้อหา
ที่นําเสนอตอสาธารณะในแงมุมตาง ๆ มีทั้งนําเสนอในเรื่องราวที่เปนแงบวกและลบ จึงเปนเรื่องที่
ตองมีการพิจารณากันใหถี่ถวนมากยิ่งขึ้น
แนวโนมของการเผยแพรขอ มูลผานทางอินเทอรเน็ตนัน้ มีมากยิ่งขึ้นและในรูปแบบที่
หลากหลายมากกวาเดิม การหามไมใหมีการเผยแพรวัฒนธรรมตางชาติเขามานั้นเปนสิง่ ที่เปนไป
ไมได ดังนั้นแตละสังคมหรือประเทศนั้นจําเปนตองมีการดําเนินการบางประการเพื่อใหวัฒนธรรม
ทองถิ่นที่ดีไมถูกกลืนหรือสูญหายไปจากสังคม วิธีการหนึ่งก็คือการสงเสริมและใหมีการเผยแพร
วัฒนธรรมผานทางสื่ออินเทอรเน็ตซึ่งสามารถทําไดงายและไดกลุมผูรับขาวสารมากยิ่งขึ้น

การใชอินเทอรเน็ตมีผลกระทบทั้งดานบวกและลบ
ผลกระทบทางดานบวก
1. สามารถไดรับความรูและขอมูลขาวสารมากยิ่งขึ้น
2. ทําใหประชาชนมีความรู สามารถหาขอมูลที่เปนประโยชนและทันสมัย
ไดจากแหลงขอมูลตางๆ ในอินเทอรเน็ต
3. ทําใหสามารถติดตอสื่อสารถึงกันไดสะดวก รวดเร็ว
4. ไมตองเสียคาใชจายสูง

รูปที่ 7.11 ประโยชนของอินเทอรเน็ต
(ที่มา : http://internetmarketingthailand.blogspot.com/2010/07/internet-marketing_23.html)
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ผลกระทบทางดานลบ
1. ทําใหเยาวชนไดรับขอมูลหรือภาพในทางที่ไมดี
2. อินเทอรเน็ตเปนระบบอิสระ ไมมีเจาของ ทําใหการควบคุมกระทําไดยาก
3. มีขอมูลที่มีผลเสียเผยแพรอยูป ริมาณมาก
4. ไมมีระบบจัดการขอมูลที่ดี ทําใหการคนหากระทําไดไมดีเทาที่ควร
5. ขอมูลบางอยางอาจไมจริง ตองดูใหดีเสียกอน อาจถูกหลอกลวง กลัน่ แกลงจาก
เพื่อน
6. ถาเลนอินเทอรเน็ตมากเกินไปอาจเสียการเรียนได
7. ขอมูลบางอยางก็ไมเหมาะกับเด็กๆ
8. เปนสถานที่ที่ใชติดตอสื่อสาร เพื่อกอเหตุราย เชน การวางระเบิด หรือลอลวงผูอื่น
ไปกระทําชําเรา
9. ทําใหเสียสุขภาพ เวลาที่ใชอินเทอรเน็ตเปนเวลานานๆ โดยไมไดขยับ
ในการใชอินเทอรเน็ตตองใชดวยความรอบคอบ ควรตระหนักถึงประโยชนที่จะไดรับ
ใชสนทนาในเรื่องที่เปนประโยชน และตองตระหนักถึงความจําเปนและความเหมาะในเรื่องของ
เวลาและเนื้อหาที่ใชในการสนทนาดวย
ฉะนั้นการใชอนิ เทอรเน็ตตองพิจารณาอยางถี่ถวน อินเทอรเน็ตเปนเพียงสื่อหนึ่ง
เหมือนกับสื่อทั่วไป สื่อจะดีหรือไมนนั้ ขึ้นอยูกับผูใช

รูปที่ 7.12 ไวรัสคอมพิวเตอร
(ที่มา : http://www.gooab.net/index.php?mo=3&art=419479)
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เรื่อง อินเทอรเน็ต
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

อินเทอรเน็ตคืออะไร
อินเทอรเน็ตมีความเปนมาอยางไร
IP address คืออะไร
จงยกตัวอยาง โดเมนประเภทขององคกร
จงยกตัวอยางของการประยุกตใชงานอินเทอรเน็ต
เบราวเซอร คืออะไร
ใหบอกรูปแบบที่อยูของไปรษณียอเิ ล็กทรอนิกส
จงยกตัวอยางประโยชนของการใชงานอินเทอรเน็ต
จงยกตัวอยางขอเสียของการใชงานอินเทอรเน็ต
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เฉลยแบบฝกหัดหนวยที่ 7
เรื่อง อินเทอรเน็ต
1. อินเทอรเน็ตคืออะไร
อินเทอรเน็ต คือ เครือขายคอมพิวเตอร ที่เชื่อมตอกันเปนจํานวนมากครอบคลุมไป
ทั่วโลกโดยอาศัยโครงสรางระบบสื่อสารโทรคมนาคมเปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยนขอมูล มีการ
ประยุกตใชงานหลากหลายรูปแบบ เปนทั้งเครือขายของคอมพิวเตอรและเครือขายของเครือขาย
เพราะอินเทอรเน็ตประกอบดวยเครือขายยอยเปนจํานวนมาก ตอเชื่อมเขาดวยกันภายใตมาตรฐาน
เดียวกัน จนเปนสังคมเครือขายขนาดใหญ
2. อินเทอรเน็ตมีความเปนมาอยางไร
อินเทอรเน็ตเปนเครือขายที่พัฒนามาจากอารพาเน็ต (ARPAnet) ซึ่งเปนเครือขาย
คอมพิวเตอรภายใตความรับผิดชอบของหนวยงานโครงการวิจัยขั้นสูง(Advanced Research
Projects Agency : ARPA ) ในสังกัดกระทรวงกลาโหมของประเทศสหรัฐอเมริกา อารพาเน็ตเปน
เครือขายทดลองที่ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนงานวิจัยทางดานทหาร ที่มีผลมาจากจากสงครามเย็นระหวาง
กลุมประเทศในคายคอมมิวนิสตกับคายเสรีประชาธิปไตย ซึ่งสหรัฐอเมริกาเปนประเทศผูนําในคาย
เสรีประชาธิปไตยที่ตองพัฒนาเทคโนโลยีดานการทหารใหล้ําหนากวาสหภาพโซเวียต
3. IP address คืออะไร
IP Address
คือ หมายเลขอินเทอรเน็ต เปนการกําหนดตําแหนงของอุปกรณ
ประกอบดวยตัวเลข 4 ชุดที่คั่นดวยเครื่องหมายจุด (.) โดยเนนใหเปนรหัสของเครือขายและรหัส
ของอุปกรณเรียกวา ไอพีแอดเดรส
4. จงยกตัวอยาง โดเมน แทนประเภทขององคกร
ac (academic) สถาบันการศึกษา
co (company) บริษัท หางราน
go (government) หนวยงานของรัฐบาล
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or (organization) องคกรที่ไมแสวงกําไร
in (individual) สวนบุคคล
mi (military) หนวยงานทางทหาร
Net (network) ผูใหบริการเครือขาย
5. จงยกตัวอยางของการประยุกตใชงานอินเทอรเน็ต
1) ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส (Electronic Mail : E-mail) เปนการสงขอความติดตอกัน
ระหวางบุคคลกับบุคคลหรือกลุมบุคคลก็ได ไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเปลี่ยนบุรุษไปรษณียใหเปน
โปรแกรม เปลี่ยนเสนทางเปนระบบเครือขาย และเปลี่ยนรูปแบบการจาหนาซองจดหมายใหเปน
การจ า หน าแบบอ า งอิ ง ระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิก ส โดยใช ที่อยู ข องไปรษณีย อิเ ล็ ก ทรอนิก ส การส ง
จดหมายอิเล็กทรอนิกสนั้นมีรูปแบบที่งาย สะดวกและรวดเร็ว
2) การโอนยายแฟมขอมูลระหวางกัน (File Transfer Protocol : FTP) เปนระบบที่ทาํ
ใหผูใชสามารถรับสงแฟมขอมูลระหวางกันหรือมีสถานีใหบริการเก็บแฟมขอมูลที่อยูในที่ตางๆ
และใหบริการ ผูใชสามารถเขาไปคัดเลือกแฟมขอมูลมาใชประโยชนได เชน โปรแกรม cuteFTP
โปรแกรม wsFTP เปนตน
3) การใชเครื่องคอมพิวเตอรในที่หางไกล (telnet) การเชื่อมโยงคอมพิวเตอรเขากับ
เครือขาย ทําใหเราสามารถติดตอเครื่องคอมพิวเตอรที่เปนสถานีบริการในที่หางไกลไดถาสถานี
บริการนั้นยินยอม ทําใหผูใชสามารถนําขอมูลไปประมวลผลยังเครื่องคอมพิวเตอรที่อยูในเครือขาย
เชน สงโปรแกรมไปประมวลผลที่เครื่องคอมพิวเตอรในประเทศญี่ปุนผานทางระบบ
เครือขายโดยไมตองเดินทางไปเอง
4) การเรียกคนขอมูลขาวสาร (search engine) ปจจุบันมีฐานขอมูลขาวสารที่เก็บไวให
ใชงานจํานวนมาก ฐานขอมูลบางแหงเก็บขอมูลในรูปสิ่งพิมพอิเล็กทรอนิกสที่ผูใชสามารถเรียก
อาน หรือนํามาพิมพ ฐานขอมูลนี้จึงมีลักษณะเหมือนเปนหองสมุดขนาดใหญอยูภายในเครือขาย
ที่สามารถคนหาขอมูลใดๆ ก็ได ฐานขอมูลในลักษณะนีเ้ ปนฐานขอมูลที่เชื่อมโยงกันทั่วโลก
เรียกวา เวิลดไวดเว็บ (World Wide Web : WWW)
5) การอานจากกลุมขาว (usenet) ภายในอินเทอรเน็ตมีกลุมขาวเปนกลุมๆ แยกตาม
ความสนใจ แตละกลุมขาวอนุญาตใหผูใชอินเทอรเน็ตสงขอความไปได และหากผูใดตองการ
เขียนโตตอบก็สามารถเขียนตอบได
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6) การสนทนาบนเครือขาย (chat) เมื่อเครือขายอินเทอรเน็ตเชื่อมตอถึงกันไดทวั่ โลก
ผูใชจึงสามารถใชเครือขายอินเทอรเน็ตเปนตัวกลางในการติดตอสนทนากันได
7) การบริการสถานีวิทยุและโทรทัศนบนเครือขาย เปนการประยุกตเพื่อใหเห็นวาเปนสิ่งที่
เกิดขึ้นได ปจจุบันมีผูตั้งสถานีวิทยุบนเครือขายอินเทอรเน็ตหลายรอยสถานีผูใชสามารถเลือก
สถานีที่ตองการและไดยินเสียงเหมือนการเปดฟงวิทยุขณะเดียวกันก็มกี ารสงกระจายภาพวีดีทัศน
บนเครือขายดวย
6. เบราวเซอร คืออะไร
เบราวเซอร คือ โปรแกรมที่อานเอกสารมาแสดงบนจอภาพ โปรแกรมเบราวเซอร
ทํางานโดยใชโพรโทคอลพิเศษ เรียกวา เอชทีทีพี ในการติดตอขอขอมูลจากตัวบริการเว็บ(web server)
และแสดงขอมูลตามรูปแบบรหัสของภาษาเอชทีเอ็มแอล
7. ใหบอกรูปแบบที่อยูของไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
รูปแบบที่อยูของไปรษณียอิเล็กทรอนิกสรูปแบบของดิจิตอล (digital) และสามารถใช
ภาษาอะไรก็ได
8. จงยกตัวอยางประโยชนของการใชงานอินเทอรเน็ต
ประโยชนของการใชอินเทอรเน็ต
1. สามารถไดรับความรูและขอมูลขาวสารมากยิ่งขึ้น
2. ทําใหประชาชนมีความรู สามารถหาขอมูลที่เปนประโยชนและทันสมัย ไดจาก
แหลงขอมูลตางๆ ในอินเทอรเน็ต
3. ทําใหสามารถติดตอสื่อสารถึงกันไดสะดวก รวดเร็ว
4. ไมตองเสียคาใชจายสูง
9. จงยกตัวอยางขอเสียของการใชงานอินเทอรเน็ต
ขอเสียของการใชงานอินเทอรเน็ต
1. อาจจะทําใหเยาวชนไดรบั ขอมูลหรือภาพในทางที่ไมดีได
2. อินเทอรเน็ตเปนระบบอิสระไมมีเจาของ ทําใหการควบคุมกระทําไดยาก
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3. มีขอมูลที่มีผลเสียเผยแพรอยูปริมาณมาก
4. ไมมีระบบจัดการขอมูลที่ดี ทําใหการคนหากระทําไดไมดีเทาที่ควร
5. ขอมูลบางอยางอาจไมจริง ตองดูใหดีเสียกอน อาจถูกหลอกลวง
กลั่นแกลงจากเพื่อน
6. ถาเลนอินเทอรเน็ตมากเกินไปอาจเสียการเรียนได
7. ขอมูลบางอยางก็ไมเหมาะกับเด็กๆ
8. เปนสถานที่ที่ใชติดตอสื่อสาร เพื่อกอเหตุราย เชน การวางระเบิด
หรือลอลวงผูอื่นไปกระทําชําเรา
9. ทําใหเสียสุขภาพ เวลาที่ใชอนิ เทอรเน็ตเปนเวลานานๆ โดยไมไดขยับเคลื่อนไหว
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แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน (หลังเรียน)
หนวยที่ 7 เรื่องอินเทอรเน็ต
คําชี้แจง จงเลือกคําตอบที่ถูกที่สุดเพียงคําตอบเดียว แลวทําเครื่องหมาย (X)
ลงในกระดาษคําตอบ
1. อินเทอรเน็ต หมายถึง
ก. เครือขายที่มีเจาของ
ข. เครือขายคอมพิวเตอรที่เชื่อมครอบคลุมไปทั่วโลก
ค. เครือขายขนาดเล็ก
ง. ขอ ก และ ข ถูก
2. อินเทอรเน็ตเปนเครือขายทีพ่ ัฒนามาจากอะไร
ก. อารพาเน็ต
ข. ดารพา
ค. โพรโทคอล
ง. ทีซีพี/ไอพี
3. อินเทอรเน็ตเปนเครือขายทีพ่ ัฒนามาจากประเทศใด
ก. ฝรั่งเศส
ข. เยอรมัน
ค. อเมริกา
ง. ญี่ปุน
4. ประเทศไทยเชื่อมตอระบบอินเทอรเน็ตตัง้ แตป พ.ศ. ใด
ก. พ.ศ. 2530
ข. พ.ศ. 2532
ค. พ.ศ. 2535
ง. พ.ศ. 2540
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5. ขอใดกลาวถึงโพรโทคอลไดถูกตอง
ก. ทําใหเครื่องสง- เครื่องรับขอมูลเขาใจตรงกัน
ข. มาตรฐานในการสงขอมูลจากเครื่องหนึ่งไปอีกเครื่องหนึง่
ค. ขอตกลงที่กําหนดขึ้นในการรับ-สงขอมูลผานสื่อกลาง
ง. ถูกทุกขอ
6. โดเมน หมายถึง
ก. การกําหนดชื่อของเครื่องคอมพิวเตอร
ข. การกําหนดชื่อแทนเลขที่ไอพี
ค. การกําหนดรหัสผานอินเทอรเน็ต
ง. การกําหนดชื่อเว็บไซด
7. IP address ขอใดกลาวไดถูกตอง
ก. คอมพิวเตอรทกุ เครื่องบนอินเทอรเน็ตตองมีเลขที่อยูไอพี
ข. เลขที่อยูไอพีไมซ้ํากัน
ค. การกําหนดเปนกฎเกณฑในการนําไปปฏิบัติ
ง. ถูกทุกขอ
8. ขอใดเปนการตั้งชื่อโดเมนทีถ่ ูกตอง
ก. www.stv.ac.th
ข. www.Google.co.th
ค. www.hotmail.co.th
ง. ถูกทุกขอ
9. www. stv.ac.th คําวา ac หมายถึง
ก. ประเทศไทย
ข. ชื่อเครื่อง
ค. สถาบันการศึกษา
ง. หนวยงานเอกชน
10. www.gsb.or.th คําวา or หมายถึง
ก. สถาบันการศึกษา
ข. หนวยงานทหาร
ค. หนวยงานทีไ่ มแสวงผลกําไร
ง. หนวยงานเอกชน

28

11. จากขอ 10 คําวา th หมายถึง
ก. ประเทศไทย
ข. ชื่อเครื่อง
ค. สถาบันการศึกษา
ง. หนวยงานเอกชน
12. ขอใดเปนบริการทางอินเทอรเน็ต
ก. การเรียกคนขอมูลขาวสาร
ข. การโอนแฟมขอมูลระหวางกัน
ค. การรับสงจดหมายอิเล็กทรอนิกส
ง. ถูกทุกขอ
13. ขอใดเปนที่อยูข องการรับ-สงอีเมลที่ถูกตอง
ก. www.stv.ac.
ข. Ting.com
ค. ting@hotmail.com
ง. ting -1234.com
14. เบราวเซอร ที่นิยมใชในการใชงานอินเทอรเน็ต
ก. Internet Explorer.
ข. Html.
ค. http.
ง. www.
15. World Wide Web หมายถึง
ก. เครือขายที่ครอบคลุมทั่วโลก
ข. เครือขายที่เชื่อมโยงในประเทศ
ค. เครือขายที่เชื่อมโยงในองคกร
ง. เครือขายที่เชื่อมโยงในทองถิน่
16. การคนหาขอมูลทางอินเทอรเน็ต เปนการประยุกตใชอนิ เทอรเน็ตในดานใด
ก. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
ข. การโอนยายแฟมขอมูล
ค. การเรียกคนขอมูลขาวสาร
ง. การสนทนาบนเครือขาย
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17. การสนทนากันแบบทันทีทนั ใดบนจอภาพ ตรงกับขอใด
ก. ไปรษณียอิเล็กทรอนิกส
ข. การสนทนาบนเครือขาย
ค. การโอนยายแฟมขอมูล
ง. การเรียกคนขอมูลขาวสาร
18. ประโยชนของอินเทอรเน็ต
ก. ไดขอมูลที่เปนประโยชนและทันสมัย
ข. สะดวกและรวดเร็ว
ค. ไมมีขอจํากัดเวลาในการใช
ง. ถูกทุกขอ
19. โทษของอินเทอรเน็ต
ก. ผูใชมีความรอบรูในทุก ๆ ดาน
ข. ความสัมพันธระหวางบุคคลเสื่อมถอย
ค. มีเพื่อนในทุกกลุมสาขาอาชีพ
ง. ถูกทุกขอ
20. ขอใดไมควรปฏิบัติในการใชงานอินเทอรเน็ต
ก. สงขอมูลที่ติดไวรัสคอมพิวเตอร
ข. ใชบริการซื้อสินคาทางอินเทอรเน็ต
ค. สงขอมูลที่เปนประโยชนไปใหเพื่อนที่ญี่ปุน
ง. สมัครงานทางอินเทอรเน็ต
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เฉลยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กอนเรียน/หลังเรียน
หนวยที่ 7 เรื่องอินเทอรเน็ต
ขอที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

คําตอบ
ข
ก
ค
ข
ง
ข
ง
ง
ค
ค

ขอที่
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

คําตอบ
ก
ง
ค
ก
ก
ค
ข
ง
ข
ก
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